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INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA 

RESULTADOS DO 1º TRIMESTRE DE 2015 

 

PRINCIPAIS INDICADORES ECONÓMICO-FINANCEIROS – comparação com os 

do período homólogo de 2014: 

• Volume de Negócios: 493,5 milhões de euros ���� 5,2% 

• Exportações e vendas no exterior: 376,4 milhões de euros - 76,3% do Volume 

de Negócios 

• EBITDA Total: 97,0 milhões de euros ���� 3,4% 

• EBIT: 52,9 milhões de euros ���� 0,3% 

• Resultado Líquido: 20,2 milhões de euros ���� 15,2% 

• Dívida Líquida: 1.418,9 milhões de euros ���� 33,3 milhões de euros (vs. 

Dezembro de 2014) 
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Indicadores Económico Financeiros 

 

  
Notas: 

• EBITDA total = resultado operacional + amortizações e perdas por imparidade + provisões (reforços e reversões) 
• Cash-Flow = lucros retidos do período + amortizações e perdas por imparidade + provisões (reforços e reversões) 
• Dívida líquida = dívida remunerada não corrente (líquida de encargos com emissão de empréstimos) + dívida remunerada corrente 

(incluindo dívida a acionistas) – caixa e seus equivalentes – títulos em carteira (Activos financeiros ao justo valor através de 
resultados e Activos disponíveis para venda) 

• Dado que na Assembleia Geral Anual da Semapa realizada no dia 30 de Abril de 2015 foi aprovada a proposta do Conselho de 
Administração de redução do capital social, por extinção de acções próprias, no cálculo da dívida líquida optou-se por não 
descontar ao valor da dívida bruta o valor de mercado das acções próprias da Semapa. Seguindo o mesmo critério optou-se, 
igualmente, por não descontar à dívida bruta o valor de mercado das acções próprias da Portucel. O efeito da alteração do critério 
traduziu-se por um aumento da dívida líquida consolidada a 31 de Março de 2015 de 357,6 milhões de euros face ao valor 
calculado de acordo com a definição anteriormente utilizada 

 

  

IFRS - valores acumulados 
(milhões de euros) 

1ºT 2015 1ºT 2014 Var.

Volume de Vendas 493,5 468,9 5,2%

Outros Proveitos 9,1 13,4 -31,9%

Gastos e Perdas (405,6) (388,5) -4,4%

EBITDA Total 97,0 93,8 3,4%

EBITDA Recorrente 96,8 93,6 3,4%

Amortizações e perdas por imparidade (49,1) (40,4) -21,6%

Provisões (reforços e reversões) 5,0 (0,4) 1479,3%

EBIT 52,9 53,1 -0,3%

Resultados Financeiros (26,5) (26,3) -0,8%

Resultados Antes de Impostos 26,4 26,7 -1,3%

Impostos sobre Lucros 1,6 (0,6) 354,1%

Lucros Retidos do Período 28,0 26,1 7,2%

Atribuível a Acionistas da Semapa 20,2 17,5 15,2%

Atribuível a Interesses Não Controlados 7,8 8,6 -9,3%

Cash-Flow  72,1 66,8 7,9%

Margem EBITDA (% Vol. Vendas) 19,7% 20,0% -0,3 p.p.

Margem EBIT (% Vol. Vendas) 10,7% 11,3% -0,6 p.p.

31-03-2015 31-12-2014
Mar15 vs. 

Dez14

Capitais Próprios (antes de INC) 928,9 900,4 3,2%

Dívida Líquida 1.418,9 1.385,7 2,4%
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Contribuição por Segmentos de Negócio (IFRS) 

 

   
Notas:  

• Os valores dos indicadores por segmentos de negócio poderão diferir dos apresentados individualmente por cada Grupo, na 
sequência de ajustamentos de harmonização efectuados na consolidação 

• Dado que na Assembleia Geral Anual da Semapa realizada no dia 30 de Abril de 2015 foi aprovada a proposta do Conselho 
de Administração de redução do capital social, por extinção de acções próprias, no cálculo da dívida líquida optou-se por não 
descontar ao valor da dívida bruta o valor de mercado das acções próprias da Semapa. Seguindo o mesmo critério optou-se, 
igualmente, por não descontar à dívida bruta o valor de mercado das acções próprias da Portucel. O efeito da alteração do 
critério traduziu-se por um aumento da dívida líquida consolidada a 31 de Março de 2015 de 357,6 milhões de euros face ao 
valor calculado de acordo com a definição anteriormente utilizada 

  

IFRS - valores acumulados
(milhões de euros) 

Papel e 
Pasta

Cimentos Ambiente Holdings Consolidado

Volume de vendas 388,8 99,9 4,8 - 493,5

EBITDA Total 81,4 17,1 1,2 (2,6) 97,0

EBITDA Recorrente 81,4 16,9 1,2 (2,6) 96,8

Amortizações e perdas por imparidade (36,9) (11,4) (0,7) (0,1) (49,1)

Provisões (reforços e reversões) 5,9 (0,9) - - 5,0

EBIT 50,4 4,7 0,4 (2,7) 52,9

Resultados Financeiros (8,7) (1,8) (0,2) (15,9) (26,5)

Resultados Antes de Impostos 41,7 3,0 0,2 (18,5) 26,4

Impostos sobre Lucros (2,7) (1,2) (0,1) 5,5 1,6

Lucros Retidos do Período 39,0 1,8 0,2 (13,0) 28,0

Atribuível a Acionistas da Semapa 31,7 1,4 0,2 (13,0) 20,2

Atribuível a Interesses Não Controlados 7,3 0,4 0,0 - 7,8

Cash-Flow 70,0 14,2 0,9 (13,0) 72,1

Margem EBITDA (% Vol. Vendas) 20,9% 17,1% 24,1% - 19,7%

Margem EBIT (% Vol. Vendas) 13,0% 4,7% 9,3% - 10,7%

Dívida Líquida 282,2 188,5 19,6 928,6 1.418,9
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1 Principais acontecimentos 

 

� Em Fevereiro de 2015, a Portucel S.A. procedeu à aquisição de 99,87% da empresa de produção 

de tissue, a AMS BR – Star Paper S.A., por um montante total de 38,6 milhões de euros. Esta nova 

subsidiária encontra-se consolidada pelo método integral desde 1 de Janeiro de 2015, motivo pelo 

qual a comparabilidade dos indicadores referentes ao segmento da Pasta e Papel se encontra 

afectada face ao período homólogo. 

 

� Em Fevereiro de 2015, no âmbito do refinanciamento da sua dívida financeira, visando o 

prolongamento da respectiva maturidade, a Semapa contratou um Programa de Papel Comercial no 

valor total de 25 milhões de euros, com prazo de 4 anos. 

 

� No final de Março de 2015, a Semapa procedeu ao reembolso do empréstimo obrigacionista 

contratado em Março de 2012 (Retail Bond), com uma maturidade de 3 anos, no montante de 300,0 

milhões de euros. 
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2 Volume de Negócios Consolidado: 493,5 milhões de euros � 5,2% 

 

       Evolução Contribuição por Área de Negócio 

 

O volume de negócios consolidado do Grupo Semapa no 1º trimestre de 2015 foi de 493,5 milhões de 

euros, resultando num crescimento de 5,2% face ao período homólogo, com a seguinte contribuição por 

área de negócio: 

Papel e Pasta: 388,8 milhões de euros ���� 6,4% 

O Grupo Portucel Soporcel registou um volume de negócios de 388,8 milhões de euros no primeiro 

trimestre de 2015, o que representa um crescimento de 6,4% comparado com igual período de 2014, 

marcado pelo contexto positivo dos preços da pasta de papel, assim como pelos fortes movimentos nas 

taxas de câmbio, nomeadamente pela valorização do dólar norte-americano face ao euro. Importa salientar 

que o valor do volume de negócios divulgado inclui 14,5 milhões de euros de vendas relativas à AMS, 

empresa de tissue recentemente adquirida pela Portucel, que passou a estar incluída nos resultados 

apresentados pelo Grupo Portucel Soporcel. 

Depois de atingir níveis recorde de vendas no último trimestre de 2014, o desempenho operacional da área 

de papel não revestido de impressão e escrita (UWF) nos primeiros meses do ano foi mais moderado, tal 

como seria expectável nesta altura do ano, dada a necessidade de reconstituição de stocks. Quando 

comparado com o período homólogo, o primeiro trimestre de 2015 ficou marcado pela redução de 4,6% no 

consumo aparente de UWF na Europa. Neste enquadramento, o Grupo Portucel Soporcel registou uma 

redução de 1,8% no seu volume de vendas, que, no entanto, foi mais do que compensada pela evolução 

favorável do preço médio de venda do Grupo Portucel Soporcel, pelo que as vendas de papel em valor no 

período cresceram cerca de 1,5%. Esta evolução favorável no preço médio foi sustentada pela forte 

valorização do dólar norte-americano face ao euro e pela alteração do mix geográfico das vendas, com um 

aumento ao nível das exportações para fora da Europa. O Grupo Portucel Soporcel registou assim um 

crescimento de 3,3% no seu preço médio de venda, num contexto em que o índice de referência na Europa, 

PIX A4‐ Copy B, caiu 1%. 

Valores em milhões de euros

388,8

493,599,9 4,8 0,0

Papel e Pasta Cimentos Ambiente Holdings Total

468,9 493,5

1ºT 2014 1ºT 2015

5,2%
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A evolução do negócio de pasta branqueada de eucalipto (BEKP) foi bastante mais positiva, reflectindo 

uma conjugação de diversos factores favoráveis: por um lado, a forte procura por parte do mercado chinês 

e, por outro, as diversas paragens para manutenção dos produtores de pasta e o abrandamento do ritmo de 

entrada de novas capacidades. Esta situação de mercado possibilitou a continuação da subida de preços 

verificada no trimestre anterior, tendo a média do índice de referência PIX BHKP em dólares norte-

americanos subido cerca de 2%, o que, devido ao efeito cambial, se traduziu numa subida ainda mais 

acentuada no preço de referência em euros, que cresceu 17,8%. Esta evolução do preço da pasta permitiu 

um aumento de 12,7% no valor das vendas, apesar da diminuição de cerca de 5% na quantidade vendida, 

essencialmente devido à menor disponibilidade de pasta para mercado, na sequência das paragens de 

manutenção programadas nos complexos fabris do Grupo Portucel Soporcel. As fábricas de pasta de Cacia 

e da Figueira da Foz tiveram paragens de produção mais prolongadas que as registadas no primeiro 

trimestre de 2014, em particular a fábrica de Cacia, já que estiveram a decorrer trabalhos de pré‐preparação 

relativos ao projecto de expansão de capacidade actualmente em curso.  

As paragens de manutenção realizadas no primeiro trimestre de 2015 tiveram igualmente impacto na 

produção e venda de energia eléctrica. Adicionalmente, foi realizada uma prolongada revisão programada 

de um dos turbogeradores da fábrica de Cacia, o que afectou de forma significativa o balanço de energia 

desta unidade. Ainda assim, a produção bruta situou-se 1% acima do valor do período homólogo em 2014, 

verificando-se, no entanto, uma redução de 3,5% nas vendas de electricidade à rede. 

Cimentos: 99,9 milhões de euros ���� 2,4%  

 
No 1º trimestre de 2015, o volume de negócios da área de Cimentos foi de 99,9 milhões de euros, 2,4% 

acima do valor registado em igual período do ano anterior, sendo que este aumento se deveu 

maioritariamente à boa performance da unidade de negócio de betão pronto em Portugal, cujo volume de 

Volume de Negócios - Distribuição por Geografia

53,3

16,8

4,5 1,5

21,4

97,5

56,8

17,3

5,5 1,5

18,9

99,9

Portugal Tunísia Angola Cabo Verde Líbano Total

M
ilh

õ
es

 E
ur

o
s

1ºT 2014 1ºT 2015

+6,4%

+2,6%

+22,6% -1,3%

+2,4%

-11,9%
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negócios cresceu 67,7% face a igual período do ano transacto, e das operações em Angola, que 

apresentaram um crescimento de 22,6% quando comparado com o mesmo período do ano de 2014. 

Em Portugal, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística (INE), o Indicador de Confiança para a 

Construção e Obras Públicas apresentou um aumento em Março, mantendo a trajectória crescente iniciada 

no final de 2012 e fixando um máximo desde Fevereiro de 2010. 

O Índice de Produção na Construção registou em Fevereiro uma variação homóloga negativa de 3,2% 

(Índices de Produção, Emprego e Remunerações na Construção – Fevereiro de 2015, INE), o que compara 

com uma variação negativa de 3,8% verificada em Janeiro (e de -5,4% em Dezembro de 2014), mantendo-

se a tendência de taxas progressivamente menos negativas desde Abril de 2013 e traduzindo um máximo 

desde Outubro de 2008. A diminuição menos acentuada do índice agregado foi comum aos segmentos 

Construção de Edifícios e Engenharia Civil, que apresentaram variações homólogas negativas de 3,1% e 

3,5%, respectivamente.  

De acordo com os dados disponíveis, o consumo de cimento em Portugal no 1º trimestre de 2015 registou 

uma variação homóloga positiva de 8%, algo que não ocorria desde o ano de 2008. 

Neste enquadramento, o volume de negócios do conjunto das operações desenvolvidas em Portugal 

durante o 1º trimestre de 2015 apresentou um aumento de 6,4% comparativamente com o ano anterior, 

situando-se em cerca de 56,8 milhões de euros. 

A unidade de negócio de cimento em Portugal, que inclui as vendas efectuadas em Portugal e exportações, 

registou um volume de negócios de 38,1 milhões de euros, o que representou uma diminuição de 6,5% face 

aos valores do 1º trimestre do ano anterior. Embora se tenha verificado um crescimento de 4,7% e de 9,0%, 

respectivamente, no volume de negócios e no volume de vendas no mercado interno, face ao 1º trimestre 

de 2014, o mesmo não foi suficiente para compensar a quebra registada na actividade de exportação, que 

apresentou uma variação negativa no volume de negócios de 16,8% e atingiu uma contribuição para o 

volume de vendas total de 59,5%. 

Nos restantes segmentos de negócio com actividade desenvolvida a partir de Portugal (betão pronto, 

inertes, argamassas, pré-fabricados e outros), o volume de negócios, no primeiro trimestre de 2015, 

ascendeu a cerca de 18,7 milhões de euros, o que se traduziu num crescimento de 48,6% quando 

comparado com o período homologo do ano anterior. Destaca-se a boa performance registada pela unidade 

de negócio de betão pronto que apresentou um crescimento de 67,7% relativamente ao 1º trimestre de 

2014, tendo o volume de negócios atingido 13,1 milhões de euros. 

Na Tunísia, após a conclusão do processo de transição política, permanece por concluir a transformação 

económica necessária para garantir um crescimento sustentado, continuando a persistir as disparidades 
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generalizadas a nível social e económico, o desemprego elevado e o sector bancário frágil. Este 

enquadramento desfavorável, associado à recessão que se verifica nos sectores de obras públicas e da 

construção habitacional e comercial, originou um decréscimo no consumo de cimento de 9,6% face ao 1º 

trimestre do ano anterior. Refira-se que no mercado tunisino a concorrência é cada vez mais acentuada, 

dado o elevado número de concorrentes, com a consequente pressão sobre os preços de venda. 

O volume de negócios do conjunto das operações desenvolvidas neste país durante o 1º trimestre de 2015 

atingiu cerca de 17,3 milhões de euros, que se traduziu numa variação homóloga positiva de 2,6%. 

No que respeita à unidade de negócio de cimento, o volume de negócios ascendeu a cerca de 15,5 milhões 

de euros, 3,9% acima do valor registado no mesmo período do ano anterior, salientando-se a boa 

performance registada no mercado externo. Apesar da diminuição dos preços de venda que se tem vindo a 

verificar nos últimos meses, o preço médio no 1º trimestre de 2015 foi superior ao registado em igual 

período do ano anterior, na sequência da liberalização dos preços ocorrida em 2014 e dos respectivos 

aumentos efectuados em Janeiro e em Julho, permitindo colmatar o impacto negativo registado ao nível das 

quantidades vendidas no mercado interno (-11,1%). No mercado externo, apesar do aumento da oferta e da 

concorrência, principalmente nas exportações destinadas à Argélia, foi registada uma evolução bastante 

favorável durante o 1º trimestre de 2015, o que se traduziu num aumento do volume de negócios de 48,8% 

comparativamente ao período homólogo. 

No Líbano, a actividade económica tem sido influenciada negativamente pelos impactos decorrentes da 

situação vivida na região do Médio Oriente, e em particular na Síria. No que respeita ao consumo de 

cimento, o 1º trimestre de 2015 ficou marcado por um decréscimo significativo, na sequência da quebra 

registada na actividade de construção, que de acordo com os dados disponíveis (Blominvest Bank) terá 

atingido cerca de 26,8% nos dois primeiros meses de 2015, que se traduziu numa quebra no mercado de 

cimento de 26%. 

O volume de negócios do conjunto das operações desenvolvidas no Líbano cifrou-se em cerca de 18,9 

milhões de euros, o que traduziu uma diminuição de 11,9% face ao 1º trimestre do ano anterior.  

A unidade de negócio de cimento atingiu, durante o 1º trimestre de 2015, um volume de negócios de 17,1 

milhões de euros, o que representou uma evolução negativa de 12,6% face ao valor registado em idêntico 

período do ano anterior, devido, fundamentalmente, à diminuição dos volumes vendidos em 28,5%, em 

resultado não só do abrandamento da actividade de construção antes referida, mas também das condições 

atmosféricas bastante adversas. A menor variação do volume de negócios face à registada no volume de 

vendas deveu-se principalmente às vendas de clínquer realizadas durante o 1º trimestre de 2014, cujo 

preço de venda é inferior ao do cimento.   
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Em Angola, prevê-se que a quebra de receitas do Estado Angolano, resultante da redução do preço de 

venda do petróleo, e respectivos reflexos nos planos de investimento e gastos públicos do Executivo, tenha 

um impacto negativo no sector da construção e obras públicas, apesar de durante o ano de 2014 terem sido 

adjudicados vários projectos estruturais, relativos a habitação social, barragens e estradas, para 

implementação em 2015. 

Neste contexto desfavorável, a actividade desenvolvida pelo Grupo Secil em Angola durante o 1º trimestre 

de 2015 registou um desempenho superior ao verificado no ano anterior, tendo o volume de negócios 

totalizado cerca de 5,5 milhões de euros, o que resultou num crescimento de 22,6% face ao 1º trimestre de 

2014. Este desempenho deveu-se, fundamentalmente, ao aumento do volume de vendas, que atingiu 43,5 

mil toneladas, 11,2% acima do registado no 1º trimestre do ano anterior, que permitiu compensar 

parcialmente a quebra registada nos preços médios de venda em moeda local. Refira-se, ainda, que a 

valorização cambial teve um impacto positivo de cerca de 630 mil euros no volume de negócios do 1º 

trimestre de 2015.  

No Brasil, os dados obtidos indicam que o mercado de cimento terá apresentado um crescimento de cerca 

de 3,0%, comparativamente com o 1º trimestre de 2014. Na região Sul, região onde o Grupo Supremo1 

actua, estima-se que o consumo de cimento durante o 1º trimestre de 2015 tenha atingido um total de 2,6 

milhões de toneladas, traduzindo um crescimento da mesma ordem de grandeza do registado a nível 

nacional. 

No 1º trimestre de 2015, o conjunto das operações desenvolvidas pelo Grupo Supremo gerou um volume de 

negócios de 12,7 milhões de euros, o que se traduziu num aumento de cerca de 4,1% face a igual período 

do ano anterior. 

Ambiente: 4,8 milhões de euros ���� 19,7% 

O volume de negócios do grupo ETSA, no 1º trimestre de 2015, cifrou-se em cerca de 4,8 milhões de euros, 

o que representou uma quebra de aproximadamente 19,7% relativamente ao 1º trimestre de 2014. 

Esta evolução desfavorável deriva essencialmente de uma redução do volume de negócios associado à 

venda dos principais produtos finais de Categoria 3, fruto não só de uma redução de quantidades vendidas, 

mas, sobretudo, de uma redução significativa dos respectivos preços de venda. 

  

                                                
1 A participação detida pelo Grupo Semapa no Grupo Supremo é consolidada pelo método da equivalência patrimonial, sendo os seus principais indicadores económico-financeiros 
apresentados de forma autónoma. 
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3 EBITDA Consolidado Total: 97,0 milhões de euros ���� 3,4%   
 

Margem EBITDA Consolidada: 19,7% ���� 0,3 p.p.  

 

        Evolução     Contribuição por Área de Negócio 

 

O EBITDA total do 1º trimestre de 2015 aumentou cerca de 3,4% face a igual período do ano anterior, 

atingindo 97,0 milhões de euros. A margem consolidada situou-se nos 19,7%, 0,3 p.p. abaixo da registada 

no 1º trimestre de 2014. 

Papel e Pasta: 81,4 milhões de euros ���� 4,4% 

O EBITDA consolidado foi de 81,4 milhões de euros, que traduz um aumento de 3,4 milhões de euros face 

ao período homólogo (+ 4,4%). Este valor inclui uma variação negativa do EBITDA da Portucel Moçambique 

de 3,7 milhões de euros face ao 1º trimestre de 2014, de carácter não recorrente. Excluindo este efeito, o 

EBITDA teria aumentado 7 milhões de euros. De notar, que o EBITDA inclui 2,0 milhões de euros relativos à 

AMS. 

Os custos registados com a madeira ficaram em linha com os do período homólogo e o aumento dos custos 

com pessoal de cerca de 2,8 milhões de euros reflecte o programa de rejuvenescimento iniciado na 

segunda metade de 2014 e que se encontra actualmente em vigor no Grupo Portucel Soporcel. 

No 1º trimestre de 2015, a margem EBITDA situou-se em 20,9%, 0,4 p.p. abaixo do registado no mesmo 

período do ano transacto. 

 

 

 

 

Valores em milhões de euros

93,8 97,0

1ºT 2014 1ºT 2015

3,4%

81,4

97,017,1 1,2 -2,6

Papel e Pasta Cimentos Ambiente Holdings Total
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Cimentos: 17,1 milhões de euros ���� 4,0%  

 

No 1º trimestre de 2015, o EBITDA da área dos cimentos foi de 17,1 milhões de euros, o que se traduziu 

num aumento de 4,0% face ao ano anterior. A margem EBITDA situou-se nos 17,1%, 0,3 p.p. acima do 

observado no 1º trimestre de 2014. 

Em Portugal, o EBITDA do conjunto das operações desenvolvidas apresentou uma variação homóloga 

positiva de 58,3%, cifrando-se em 8,9 milhões de euros vs. 5,6 milhões de euros no 1º trimestre de 2014. 

A unidade de negócio de cimento em Portugal atingiu um EBITDA de 7,5 milhões de euros, 17,0% acima do 

valor registado no 1º trimestre de 2014. Refira-se que o EBITDA do 1º trimestre de 2014 está afectado 

positivamente pela venda de excedentes de licenças de CO2 no valor de 1,5 milhões de euros. 

O aumento do EBITDA registado durante o 1º trimestre de 2015 deve-se ao efeito conjugado do 

crescimento do volume de vendas no mercado nacional, onde as margens são superiores, e da redução dos 

custos operacionais, que continuam a ter efeitos positivos no EBITDA desta unidade de negócio. Neste 

âmbito, destaca-se a diminuição verificada nos custos com a energia térmica, em resultado do aumento da 

taxa de utilização de combustíveis alternativos (40% no 1º trimestre de 2014 vs. 44% no 1º trimestre de 

2015), e nos custos com a energia eléctrica, fruto não só do seu menor custo, mas também de ganhos 

energéticos na produção de cimento. 

As unidades de negócio de argamassas, betão-pronto e inertes apresentaram uma performance bastante 

superior à verificada no 1º trimestre de 2014, reflexo (i) do aumento dos volumes de vendas e dos 

respectivos preços médios de venda, (ii) da aposta em produtos de maior valor acrescentado, no caso das 
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argamassas, (iii) das restruturações operacionais efectuadas, no caso das argamassas e do betão-pronto e 

(iv) do aumento da actividade de exportação, no caso das argamassas e dos inertes. 

A unidade de negócio de pré-fabricados apresentou igualmente uma performance superior 

comparativamente com igual período do ano anterior (+15,3%). No entanto, o valor do EBITDA do 1º 

trimestre de 2015 permanece negativo, apesar da redução que se verificou nos custos fixos e da 

manutenção do esforço de redução dos custos de produção. 

Na Tunísia, o EBITDA das actividades desenvolvidas durante o 1º trimestre de 2015 foi de 3,4 milhões de 

euros, o que se traduziu numa quebra de 15,1% face ao 1º trimestre do ano anterior.  

No 1º trimestre de 2015, a unidade de cimento apresentou um EBITDA de 3,3 milhões de euros, 12,4% 

abaixo do valor registado em igual período do ano anterior. Apesar de no 1º trimestre de 2015 se ter 

registado uma diminuição nas compras de clínquer ao exterior e de terem sido obtidos ganhos energéticos 

com impacto positivo ao nível do EBITDA, a diminuição das vendas no mercado interno, o aumento das 

vendas no mercado externo efectuadas com margens inferiores e a imputação das manutenções anuais de 

dois fornos, que em 2014 ocorreram num período diferente, resultaram na variação negativa do EBITDA 

antes referida. 

No Líbano, o EBITDA do conjunto das operações desenvolvidas durante o 1º trimestre de 2015 cifrou-se 

em 4,9 milhões de euros, o que representou uma quebra de 29,1% em relação ao 1º trimestre do ano 

anterior. 

A unidade de cimento atingiu um EBITDA de 4,7 milhões de euros, 29,8% abaixo do registado no 1º 

trimestre de 2014, em resultado da diminuição verificada no volume de negócios anteriormente mencionada, 

uma vez que os custos de produção se mantiveram estáveis. Refira-se, no entanto, que o EBITDA do 1º 

trimestre de 2015 está afectado pelo impacto decorrente da manutenção anual de uma das linhas, que no 

ano anterior foi realizada num período diferente. 

As actividades desenvolvidas em Angola registaram uma contracção no valor do EBITDA, que atingiu 161 

mil euros negativos, em resultado, fundamentalmente, da diminuição do preço médio de venda face ao 1º 

trimestre de 2014 e do impacto negativo da valorização cambial. Refira-se a diminuição registada ao nível 

dos custos de produção variáveis, relativamente aos quais se verificou a manutenção da margem face ao 1º 

trimestre do ano anterior. 

As operações do Grupo Supremo2 no Brasil durante o 1º trimestre de 2015 geraram um EBITDA de 403 mil 

euros, o que se traduziu numa diminuição de 72,5% face a igual período do ano anterior. Na unidade de 

negócio de cimento, o desempenho do 1º trimestre de 2015 foi penalizado pela venda de cimento importado 
                                                
2 A participação detida pelo Grupo Semapa no Grupo Supremo é consolidada pelo método da equivalência patrimonial, sendo os seus principais indicadores económico-financeiros 
apresentados de forma autónoma. 
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(a desvalorização cambial não foi compensada com o aumento do preço de venda), pelo incremento nos 

custos com pessoal, decorrente das contratações efectuadas na sequência da entrada em operação da 

nova fábrica de cimento, e pelo aumento de custos com combustíveis e energia. Na unidade de betão-

pronto, a redução registada no volume de vendas e o aumento ocorrido nos custos com combustíveis e 

matérias-primas provocaram uma menor diluição de custos fixos e, consequentemente, uma redução das 

margens operacionais. 

Ambiente: 1,2 milhões de euros ���� 3,3% 

O EBITDA do Grupo ETSA totalizou cerca de 1,2 milhões de euros no 1º trimestre de 2015, o que 

representou uma redução de cerca de 3,3% face a igual período do ano anterior, explicada 

fundamentalmente pela diminuição do volume de negócios atrás referida, em virtude do enquadramento 

recessivo e atípico também verificado nos principais mercados de commodities a nível mundial (oleaginosas 

e petróleo). 

Salientam-se, no entanto, como factores que afectaram positivamente o desempenho do período (i) a 

redução do custo das mercadorias vendidas, em resultado dos ajustamentos induzidos nos preços de 

compra, o que contribuiu para uma recuperação parcial da perda das margens comerciais e (ii) a redução 

dos custos com combustíveis térmicos e com combustíveis minerais utilizados no processo de conversão 

industrial e no transporte de subprodutos, fruto da queda registada nos preços do petróleo durante o 

período em análise. 

A margem de EBITDA atingiu 24,1%, o que se traduziu numa variação positiva de cerca de 4,1 p.p face à 

margem registada no período homólogo de 2014. 

Holdings (Semapa SGPS e suas sub-holdings instrumentais)  

O EBITDA das holdings contribuiu com 2,6 milhões de euros negativos, comparando desfavoravelmente 

com os 1,8 milhões de euros negativos registados no primeiro trimestre de 2014. 
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4 Dívida Líquida Consolidada: 1.418,9 milhões de euros ���� 33,3 milhões de euros 
 

 

Em 31 de Março de 2015, a dívida líquida consolidada totalizava 1.418,9 milhões de euros, o que 

representou um aumento de 33,3 milhões de euros face ao valor apurado no final do exercício de 2014. 

Refira-se que o valor da dívida líquida da Portucel tem incluído o valor de 26,5 milhões de euros relativos à 

dívida da AMS. 

Dado que na Assembleia Geral Anual da Semapa realizada no dia 30 de Abril de 2015 foi aprovada a 

proposta do Conselho de Administração de redução do capital social, por extinção de acções próprias, no 

cálculo da dívida líquida optou-se por não descontar ao valor da dívida bruta o valor de mercado das acções 

próprias da Semapa. Seguindo o mesmo critério optou-se, igualmente, por não descontar à dívida bruta o 

valor de mercado das acções próprias da Portucel. O efeito da alteração do critério traduziu-se por um 

aumento da dívida líquida consolidada a 31 de Março de 2015 de 357,6 milhões de euros face ao valor 

calculado de acordo com a definição anteriormente utilizada. 

5 Resultados Financeiros: -26,5 milhões de euros ���� 0,8% 
 

No 1º trimestre de 2015, os resultados financeiros totalizaram 26,5 milhões de euros negativos, o que 

representou um agravamento de 0,2 milhões de euros face ao valor registado no período homólogo.  

 

 

Evolução da Dívida Líquida Consolidada

(milhões de euros) 31-03-2015 31-12-2014 Var.
Papel e Pasta 282,2 273,6 8,6
Cimentos 188,5 178,4 10,1
Ambiente 19,6 15,4 4,3
Holdings 928,6 918,3 10,3
Total 1.418,9 1.385,7 33,3

1.385,7 1.418,98,6 10,1 4,3 10,3

Consolidado               
31-12-2014

Papel e Pasta Cimentos Ambiente Holdings Consolidado                
31-03-2015
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6 Resultado Líquido Consolidado: 20,2 milhões de euros ���� 15,2% 
 

O resultado líquido consolidado do 1º trimestre de 2015 totalizou 20,2 milhões de euros, o que representa 

um aumento de 15,2% relativamente ao período homólogo do ano anterior. Esta evolução resulta 

essencialmente do efeito combinado dos seguintes factores:  

� Aumento do EBITDA total em cerca de 3,2 milhões de euros;  

� Aumento das amortizações e perdas por imparidade, no valor de 8,7 milhões de euros; 

� Redução de provisões no valor de 5,3 milhões de euros, resultante essencialmente da libertação de 

provisões que vieram a revelar-se desnecessárias;  

� Manutenção dos resultados financeiros líquidos face a idêntico período do ano anterior;   

� Redução dos impostos sobre lucros em cerca de 2,2 milhões de euros.  

 

7 Comportamento do Título Semapa na Euronext Lisbon no 1º trimestre de 2015 
 

 

O 1º trimestre de 2015 caracterizou-se por uma tendência positiva na maioria dos mercados accionistas. As 

bolsas europeias, em particular, registaram valorizações significativas, beneficiando da melhoria de 

expectativas para o crescimento económico europeu, do programa de quantitative easing do BCE e da forte 

desvalorização do euro face a outras moedas, nomeadamente o dólar norte-americano. 
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Neste enquadramento, o PSI 20 obteve uma valorização de cerca de 24%, em linha com o ganho do índice 

alemão, registando o melhor desempenho trimestral dos últimos 17 anos. Os índices Euronext 100 e CAC 

40 fecharam também o período com valorizações significativas, subindo ambos mais de 17%. As bolsas 

norte americanas apresentaram um desempenho mais moderado, mantendo-se, no entanto, perto de níveis 

recorde.  

O título Semapa destaca-se igualmente pela positiva, tendo registado durante o período em análise uma 

valorização que atingiu os 24,1%, em linha com o comportamento do PSI20. A cotação do título Semapa 

alcançou o máximo de 12,995 euros no dia 13 de Março. 

8 Perspectivas Futuras  
 

A evolução da taxa de câmbio do euro em relação ao dólar norte-americano ao longo de 2015 é um factor 

determinante na competitividade dos países europeus. Para as empresas exportadoras, em particular, a 

forte valorização do dólar norte-americano face ao euro ocorrida nos últimos meses torna cada vez mais 

atractivas as vendas para países fora da Zona Euro. 

Em Portugal, perspectiva-se um contexto económico geral para 2015 mais favorável do que o dos últimos 

anos. As projecções mais recentes para a economia portuguesa divulgadas pelo Banco de Portugal para o 

horizonte 2015-2017 apontam para uma recuperação gradual da actividade, com um ritmo de 

desenvolvimento próximo do projectado para a área do Euro pelo Banco Central Europeu (BCE). Após um 

crescimento da actividade económica em 2014 de 0,9%, estima-se um crescimento de 1,7% para 2015 

(Projecções para a economia Portuguesa: 2015-2017, Banco de Portugal, Março de 2015). As projecções 

mais recentes do FMI apontam para um crescimento de 1,6% em 2015 (World Economic Outlook, FMI, Abril 

de 2015). 

Papel e Pasta  

O sector da pasta encontra-se actualmente a atravessar um bom momento, com um nível de preços 

elevados, sendo expectável uma evolução positiva do preço para os próximos meses. O bom nível de 

procura, em particular do mercado chinês, a gestão cuidadosa da entrada de nova capacidade no mercado, 

assim como a referida evolução do euro em relação ao dólar norte-americano, são factores que deverão 

continuar a beneficiar os produtores de pasta. No entanto, persistem incertezas quanto ao impacto no 

mercado da entrada da nova capacidade de pasta proveniente de Guaíba, no Brasil, com arranque previsto 

em Maio, e cujo impacto relevante se deverá sentir a partir de Setembro. 

As expectativas relativas ao segmento papeleiro tissue continuam a ser positivas, com interessantes níveis 

de crescimento nas economias emergentes, como a China, a Turquia e a América Latina, o que também 

deverá contribuir para manter o dinamismo do mercado de pasta. Este crescimento verifica-se também na 
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Europa, em particular no Sul da Europa, onde os níveis de consumo per capita continuam abaixo da média 

Europeia. Apesar da visão positiva no crescimento do mercado, a manutenção do preço da pasta em níveis 

elevados irá, naturalmente, pressionar as margens dos produtores de tissue. 

No mercado de papel UWF, as perspectivas são mais moderadas, embora possa beneficiar da redução e 

reconversão de capacidade de algumas unidades produtivas na Europa, com impacto estimado na segunda 

metade de 2015. Adicionalmente, tal como já referido, a manutenção do nível actual do euro face ao dólar 

norte-americano irá dificultar as importações para a Europa, suportando as exportações dos países 

europeus. 

No entanto, importa referir a situação muito difícil em que se encontra actualmente a indústria papeleira não 

integrada. O diferencial de preços entre a pasta e o papel está num nível historicamente baixo, o que tem 

provocado um esmagamento insustentável nas margens dos papeleiros. O aumento do preço de papel 

anunciado no final do primeiro trimestre, que se reflectirá a partir do 2º trimestre, foi sustentado na forte 

pressão ao nível dos seus custos de produção, em particular da pasta. Não obstante este primeiro aumento, 

a pressão sobre as margens tem-se agudizado, o que poderá levar a um novo aumento no preço do papel, 

no curto prazo, dada a situação particularmente difícil da indústria, com particular destaque para um número 

muito significativo de produtores não integrados. 

Na sequência do plano de desenvolvimento estratégico comunicado no início de 2015, o Grupo Portucel 

Soporcel concentrou-se na concretização dos vários projectos anunciados, intensificando os trabalhos já em 

curso e dando seguimento às novas operações. 

Relativamente à expansão de capacidade de pasta de Cacia, prosseguiram os trabalhos de construção civil, 

ocorrendo as entregas de uma parte significativa dos equipamentos, em linha com o calendário previsto. As 

ligações ao equipamento principal deverão ocorrer no mês de Junho, durante uma paragem de produção de 

cerca de três semanas, reiniciando-se a actividade produtiva já no mês de Julho. 

Na área do tissue, na sequência do contrato de compra da AMS BR – Star Paper S.A. celebrado pela 

Portucel, foram desencadeadas as diligências necessárias à obtenção das autorizações regulatórias e 

administrativas, nomeadamente junto da Autoridade da Concorrência, entidade que, à data de divulgação 

desta nota, já emitiu o seu parecer de não oposição à transacção. O plano de duplicação da capacidade de 

produção de tissue desenvolveu-se tal como planeado, estando prevista a sua conclusão no 3º trimestre 

deste ano. Adicionalmente, como o site de Cacia apresenta características adequadas para o 

desenvolvimento de capacidade de produção de tissue, durante o trimestre, foram desenvolvidos trabalhos 

preparatórios, nomeadamente estudos de pré‐engenharia e preliminares de verificação e viabilidade do 

projecto, que deverão estar concluídos em Julho de 2015. 
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O projecto de construção da fábrica de pellets nos EUA conheceu um desenvolvimento significativo ao 

longo do trimestre. Já no final de Março, ocorreu a cerimónia de “Groundbreaking”, marcando o dia de 

arranque da construção da fábrica. 

A Portucel continua também a progredir com o projecto integrado de produção florestal, de pasta de 

celulose e de energia em Moçambique, encontrando-se actualmente numa fase de intensificação das 

operações florestais e de reforço da base operacional no país. 

Cimentos  

No final de Abril de 2015, a N.S.O.S.P.E. Empreendimentos e Participações S.A., sociedade de direito 

brasileiro detida em conjunto pela Semapa e pela Secil - Companhia Geral de Cal e Cimento, S.A., celebrou 

um contrato com vista à aquisição da participação de 50% do capital social da sociedade de direito 

brasileiro Supremo Cimentos, S.A. detida por terceiros. Com esta aquisição a Semapa e a Secil passarão a 

deter a totalidade do capital social da Supremo. A transacção será efectuada por um valor de cerca de 290 

milhões de reais brasileiros (equity) sendo que o seu pagamento será diferido no tempo e a sua eficácia 

encontra-se dependente da verificação de um conjunto de condições precedentes usuais em operações 

similares. 

Prevê-se que esta operação venha a produzir um impacto significativo ao nível da dívida líquida 

remunerada do Grupo Semapa de cerca de 260 milhões de euros, que passaria para 1.679 milhões de 

euros, tendo por referência a taxa de câmbio do Real Brasileiro a 31 de Março de 2015. Este impacto 

resulta, por um lado, da própria aquisição nos termos referidos e por outro, pela consolidação integral da 

divida do Grupo Supremo.  

Também durante o mês de Abril de 2015, a Supremo Cimentos, S.A. concluiu a construção de uma nova 

fábrica integrada de clínquer e cimento, em Adrianópolis, no Estado do Paraná, no Brasil prevendo-se um 

aumento gradual das vendas de cimento ao longo do presente ano. Uma vez que a fábrica apenas iniciou a 

operação no mês de Abril, o EBITDA deste ano ficará significativamente abaixo do seu potencial. 

No 1º trimestre de 2015 o Grupo Supremo está consolidado pelo método da equivalência patrimonial 

devendo passar a ser consolidado integralmente durante o corrente ano. 

Assim sendo, devido aos efeitos (i) do comportamento do EBITDA referido acima e (ii) dos custos 

financeiros associados à aquisição da Supremo e à dívida da própria Supremo, que é significativa, estima-

se que o Resultado Líquido do Grupo Secil do ano de 2015 seja penalizado por estes dois efeitos. 

Em Portugal, o principal mercado do Grupo Secil, perspectiva-se um contexto económico geral para 2015 

mais favorável que nos últimos anos, com a evolução da actividade económica a traduzir em larga medida 

uma aceleração sustentada das exportações e um crescimento moderado da procura interna, que se 
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mantém condicionado pela necessidade de consolidação orçamental e pelos elevados níveis de 

endividamento do sector privado (Projecções para a economia Portuguesa: 2015-2017, Banco de Portugal, 

Março de 2015).  

As perspectivas de crescimento da actividade económica, a recuperação da procura interna e do 

investimento, a inversão positiva no licenciamento de fogos e o crescimento da produção na construção 

permitem prever para 2015 uma alteração na tendência de evolução do mercado de construção e do 

consumo de cimento. A recuperação esperada no mercado interno, aliada ao bom desempenho no mercado 

externo, em conjugação com as poupanças e ganhos obtidos com as medidas de racionalização 

implementadas em anos anteriores, perspectivam a obtenção de resultados mais favoráveis que os de 

2014. 

No que respeita à Tunísia, de acordo com as estimativas mais recentes do FMI, é expectável que em 2015 

a economia registe um crescimento de 3,0%, acima dos 2,3% registados para 2014 (World Economic 

Outlook, FMI, Abril de 2015). As questões políticas na Tunísia, após os desenvolvimentos no final de 2014, 

estão de um modo geral solucionadas e podem trazer importantes melhorias sociais e económicas. No 

entanto, o nível concorrencial deverá manter-se agressivo, sendo expectável a continuação da pressão 

sobre os preços de venda.  

No Líbano, as projecções mais recentes do FMI estimam que em 2015 o crescimento da economia seja de 

2,5%, à semelhança do registado em 2014 (World Economic Outlook, FMI Abril de 2015). Apesar da quebra 

significativa do mercado de cimento verificada durante 1º trimestre de 2015, é expectável que o consumo de 

cimento aumente no decurso do 2º trimestre, embora a um nível inferior comparativamente com o ano de 

2014, em resultado do abrandamento da actividade de construção e dos níveis inferiores de confiança dos 

investidores. Em 2015, perspectiva-se a manutenção de um ambiente competitivo desafiante e com impacto 

nos preços de venda, que poderão vir a ser compensados em parte pelo decréscimo dos custos com a 

energia, em virtude da redução do preço do petróleo. A nova fábrica de blocos, concluída em 2014, tem 

vindo a receber encomendas e a construir um portfolio de clientes, perspectivando-se para os próximos 

meses um aumento do volume de vendas de blocos.  

Em Angola, os últimos dados divulgados pelo FMI apontam para a manutenção do crescimento da 

economia, prevendo-se que o produto interno bruto aumente 4,5% em 2015, acima dos 4,2% verificados em 

2014 (World Economic Outlook, FMI, Abril de 2015). No entanto os impactos negativos decorrentes da 

evolução recente do preço do petróleo não deixarão de se fazer sentir ao longo do ano de 2015. O anúncio 

da redução das despesas correntes e de investimento do Estado, conjugado com as dificuldades já sentidas 

desde o final de 2014 nos pagamentos ao exterior em resultado das restrições cambiais impostas pelo 

Banco Nacional de Angola, perspectivam um quadro desfavorável para o sector da construção e obras 

públicas, que poderá fazer com que 2015 seja o primeiro ano de quebra na procura de cimento em Angola, 
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após uma década de crescimento sustentado. O efeito desta provável quebra de mercado nos produtores 

nacionais poderá vir a ser parcialmente amortecido, considerando a aplicação da legislação recentemente 

aprovada visando a limitação das importações de cimento. Em qualquer caso, apenas um impacto 

importante ao nível da subida do preço de venda do cimento, decorrente desta limitação às importações, 

poderá repor as margens perdidas ao longo dos dois últimos anos na unidade de negócio de Angola. 

No Brasil, os dados mais recentes publicados pelo FMI estimam que em 2015 a economia registe uma 

retracção de 1,0%, inferior ao crescimento de 0,1% registado em 2014 (World Economic Outlook, FMI, Abril 

de 2015). A instabilidade política que se tem vindo a verificar, associada à diminuição de alguns indicadores 

económicos e à necessidade de serem efectuados ajustamentos fiscais, como forma de melhorar as contas 

públicas, têm vindo a reduzir as expectativas dos agentes económicos para o ano de 2015.  

Ambiente  

Tendo em consideração o actual contexto macroeconómico, financeiro e sectorial, não se antecipam, a 

curto prazo, melhorias significativas no sector onde o Grupo ETSA se insere, uma vez que o decréscimo no 

consumo alimentar (por efectiva redução ou mera recomposição de cabaz) induz uma redução directa no 

volume de abates e, consequentemente, uma diminuição dos subprodutos gerados nos principais centros 

de recolha. No entanto, e apesar da expectativa de que a concorrência entre operadores na angariação de 

matéria-prima se mantenha intensa, em virtude da existência de sobrecapacidade no processamento 

industrial de subprodutos, assistiu-se, no 1º trimestre de 2015, a um ajustamento dos preços de compra das 

principais matérias-primas de Categoria 3 e dos preços da prestação dos principais serviços de destruição 

de materiais de Categoria 1 e 2, o que contribuirá (conforme já se verificou nesse período) para uma 

recuperação parcial e gradual das perdas registadas nas margens comerciais. 

Entre os principais objectivos do Grupo ETSA a curto prazo destacam-se (i) o reforço da aposta no 

alargamento horizontal dos seus mercados de operação fabril e de destino (tendo as exportações 

representado aproximadamente 45,6% do valor global de vendas acumuladas a 31 de Março de 2015), (ii) a 

identificação de oportunidades de crescimento vertical, canalizando os seus investimentos para a contínua 

melhoria da eficiência operacional, para a densificação dos canais trabalhados e para a fidelização dos 

principais centros de recolha, convencionais e alternativos e (iii) o restabelecimento gradual e progressivo 

das suas margens comerciais de equilíbrio no negócio de base em Portugal. 

 

9 Eventos Subsequentes  
 

� Durante o mês de Abril de 2015, a Supremo Cimentos, S.A. concluiu a construção de uma nova 

fábrica integrada de clínquer e cimento, em Adrianópolis, no Estado do Paraná, no Brasil. Com o 

início de actividade desta nova unidade produtiva, que começou agora a operar, a totalidade da 

capacidade de cimento instalada da Supremo atinge os dois milhões de toneladas. 
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� No final de Abril de 2015, a N.S.O.S.P.E. Empreendimentos e Participações S.A., sociedade de 

direito brasileiro detida em conjunto pela Semapa e pela Secil - Companhia Geral de Cal e Cimento, 

S.A., celebrou um contrato com vista à aquisição da participação de 50% do capital social da 

sociedade de direito brasileiro Supremo Cimentos, S.A. detida por terceiros. Com esta aquisição a 

Semapa e a Secil passarão a deter a totalidade do capital social da Supremo. A transacção será 

efectuada por um valor de cerca de 290 milhões de reais brasileiros (equity) e a sua eficácia 

encontra-se dependente da verificação de um conjunto de condições precedentes usuais em 

operações similares. 

 

� Em 30 de Abril de 2015, foi aprovada, na Assembleia Geral Anual da Semapa, a proposta de 

redução do capital social da Semapa de 118.332.445,0 euros para 106.510.000,0 euros, no 

montante de 11.822.445,0 euros, por extinção de 11.822.445 acções próprias. 

 

� Em Maio de 2015, a Portucel pagou dividendos e distribuiu reservas no montante total de 310 

milhões de euros, correspondentes a 0,433 euros/acção. 

 

� Em Maio de 2015, a Semapa SGPS procedeu à distribuição de dividendos no valor de 39,9 milhões 

de euros, a que corresponderam 0,375 euros/acção. 

 

 

 

Lisboa, 15 de Maio de 2015 

A Administração 


